
8 | UIT DE KUNST Den Haag Centraal | Donderdag 26 november 2020

Door Bert Jansma

‘Het zilveren 
schijfje heb-
ben we dit-
maal overge-
slagen,” zegt 
trompettiste 
Ellister van 

der Molen. Het nieuwe album ‘Red/
Nola’ van haar en de band Red dat 
deze week uitkomt, staat dus niet 
op de gebruikelijke cd-schijf. Hun 
muziek krijg je in handen als boek-
uitgave. “Niet iets dat je achteloos 
in je cd-kast schuift, maar qua visu-
eel ontwerp van koffietafelniveau,” 
zegt ze. Essentieel in dat boek zijn 
de op jazz geïnspireerde tekeningen 
van Quirine Reijman. Binnen in dat 
boek vind je de downloadcode voor 
de muziek van Red zelf. “In een on-
gewoon hoge audiofiele kwaliteit.” 
Titel van het project: ‘Nola’.

Nola staat voor New Orleans. 
De trompettiste vertelt: “Het is 
het koosnaampje voor de stad, die 
afkorting van New Orleans Louisiana. Het wordt liefkozend 
gebruikt voor alles wat met die stad te maken heeft.” Ze ging 
erheen, met pianist-hammondspeler Bob Wijnen. “De jazz is 
daar geboren, de stad is een bedevaartsoord. Je móét erheen, 
vindt iedereen. En als je er komt, blijkt dat inderdaad geen 
sprookje. Overal is jazz. En niet alleen zogenaamde ‘oude stijl’. 
De naam New Orleans staat voor traditie, en daar is helemaal 
niets op tegen, maar je hoort er echt álle soorten muziek. Het 
is veel breder. En het is nergens elitair. Meer nog dan in New 
York regeren in New Orleans de groove en de onderbuik boven 
het intellect.” 

Zij en Wijnen arrangeerden voor Red een aantal New  
Orleans-klassiekers. Zoals ‘St James Infirmary’, maar ook ‘Tom 
Cat blues’ van Jelly Roll Morton die zich wel ‘de uitvinder van 
de jazz’ noemde. En ‘Blues my naughty sweetie gives to me’. 
“Een nummer dat al uit 1919 stamt en dat voor mij onlosmake-
lijk verbonden is met het sopraansaxgeluid van Sidney Bechet. 
Wij hebben er een vlotte groove onder gezet.”

Terence Blanchard
Van der Molen nam er zelf deel aan de New Orleans-scene. Bij 
een optreden van de bigband van Delfayo Marsalis (zoals de 
hele Marsalis-familie een uithangbord voor het nieuwe New 
Orleans) speelde ze een eigen stuk en blies ze mee in zijn re-
pertoire. Ze zocht er ook contact 
met Terence Blanchard, nog zo’n 
New Orleans-trompetfenomeen, 
die onder meer de muziek voor de 
films van Spike Lee schreef. “Hij 
was helaas in Los Angeles voor op-
names, maar wilde onze muziek wel 
horen. En reageerde zo enthousiast 
dat ik hem gevraagd heb of ik zijn 
tekst voor ons ‘Nola’-project mocht 
gebruiken.” 

Dus schrijft Blanchard: ‘Als New 
Orleanian apprecieer ik het bijzon-
der als iemand een hommage brengt 
aan de grote muzikale historie van 
mijn stad. Red vertegenwoordigt 
helemaal de ‘vibe’ en de ‘spirit’van 
New Orleans.’

‘One Mic’
Het ‘Nola’-project kreeg zijn bijzon-
dere vorm door een toevalstreffen 
van een aantal elementen. Ellister 
van der Molen: “Ik werd gebeld door 
‘Sound Liaison’. Of ik voor hen een 

cd wilde opnemen op hoge geluidskwaliteit. Zij brengen die 
dan in eigen beheer uit, als download-album voor audiofielen, 
ik hield de mogelijkheid zelf het project vorm te geven en voor 

een breder publiek te presenteren. In Italië vond ik bij toeval 
een kinderboek waarin elke tekening gekoppeld was aan een 
geluidsfragment uit de jazz. Dat bracht mij op het idee om 
voor ‘Nola’ ook muziek, tekst en modern tekenwerk te combi-
neren. Je koopt dus een fraai boek met daarin de mogelijkheid 
onze muziek te downloaden. Op een hogere kwaliteit dan nor-

maal is voor cd’s. Niet 16 bits, maar 
24 bits.”

Sound Liaison is een bedrijf van 
Frans de Rond en Peter Bjornild. 
Twee muzikanten en geluidstech-
nici die hun opleiding aan het Ko-
ninklijk Conservatorium in Den 
Haag kregen en zich specialiseer-
den, onder andere in het werken 
met ‘One Mic’-opnames. Eén pe-
perdure, supergevoelige microfoon 
(Josephson C7005), geen mixing of 
correcties achteraf. Het geeft een 
enorme authenticiteit, een ver-
bazend realistisch geluid van de 
instrumenten en veel diepte. Een 
paar composities ervan heeft Red 
inmiddels al als single uitgebracht. 
Te beluisteren of aan te schaffen via 
o.a. Spotify, iTunes, Apple en Google 
Play.

Ecosysteem
Ellister van der Molen is niet alleen 
als trompettiste bezig om – met een 
lachje  – ‘het ecosysteem van de jazz 
te verbeteren’. Ook als bestuurslid 

van de stichting Jazz.nl staat ze op de bres voor de jazz. Afge-
lopen weekeinde op het jazzfestival van Amersfoort dat, aan-
gepast aan de omstandigheden, op drie locaties via streaming 
was te beleven. 

“Een van de dingen die wij organiseren, is een laureatenfes-
tival. Theater- en festivaldirecteuren uit diverse landen nemen 
dan een jazztalent mee dat zich in een competitie kan presen-
teren. De reis betalen zij zelf, Amersfoort zorgt voor de over-
nachting. Alle deelnemers gaan de verplichting aan een band 
uit een ander land te boeken. Hongarije schuift een jong talent 
naar voren, volgend jaar speelt een talent uit een ander land in 
Hongarije. Een systeem dat meewerkt aan dat ecosysteem van 
de jazz, zorgt dat de jazz in leven blijft. Dit jaar was natuurlijk 
een rampjaar, een en al treurnis, dus alles is online gegaan.”

Grijsgedraaid
‘Nola’ mag dan een hedendaagse blik zijn op de muziekbeleve-
nis in New Orleans, Ellister van der Molen heeft de jazz niet 
via het oude New Orleans leren kennen. “Nee, als een soort 
van schattig muziek spelend meisje kreeg ik van mijn vader 
of van zijn vrienden maar liefst zestien cassettebandjes met 
muziek van trompettist Clifford Brown. Voor zover je bandjes 
grijs kan draaien, heb ik dat gedaan. En daarna kwam iemand 
met nog eens acht bandjes met Fats Navarro.” Beiden zijn 

hoeksteenfiguren in de ontwik-
kelng van de moderne jazztrompet. 

“Of ik speelde met Frits Kaatee, 
en die zei: ‘Dát en dát moet je ho-
ren.’ En de volgende dag lag er al-
weer een cassettebandje in de bus. 
We woonden in Rijswijk en ik kon 
als jong meisje van zestien door 
donker Den Haag fietsen om naar 
jamsessies te gaan, want dan was 
mijn vader ook altijd present. Weer 
later speelde ik met saxofonist Si-
mon Rigter (inmiddels onder meer 
conservatoriumdocent, red.), toen 
al een ‘educator’ pur sang. Ik heb 
niets te klagen, ik heb altijd mooie 
dingen om me heen gehoord. Ik ben 
verwend, laten we eerlijk zijn, ik 
ben gewoon verwend.”

Het album ‘Red/Nola’ veschijnt op vrijdag 
27 november bij Sound Liaison. Het release-
concert is op zaterdag 28 november, 20.30 
uur (o.v.) in het Pianino Theater, Moof-
gebouw, Binckhorst.

‘In New Orleans regeren
de groove en
de onderbuik

boven het intellect'

Ellister van der Molen en Bob Wijnen arrangeerden voor de band Red een aantal New Orleans-klassiekers.
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Trompettiste Ellister van der Molen en Red

Met ‘Nola’ naar bakermat 
New Orleans
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